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Missie
Kinderen groeien bij Basisschool Op de 10 Bunder uit tot zelfbewuste wereldburgers, die eigen keuzes maken en
verantwoordelijkheid nemen. Op onze school stimuleren we samenwerken en hebben we bewust oog voor elkaar voor onze omgeving, onze klasgenoten, de leerkracht én ouders. Door te zien, te raken en te luisteren zijn we in
harmonie.
'Jij doet ertoe!' op Basisschool Op de 10 Bunder.
Visie
Elk kind mag stralen
Ook al is iedereen anders, ook al verschillen tempo’s, niveaus en talenten - wij zorgen voor onderwijs en omgang op
maat. We bevorderen een energieke, gemotiveerde werkhouding en zelfvertrouwen. Voeden de nieuwsgierigheid
en stimuleren daarmee de verwondering. Daardoor kan ieder kind zich op zijn eigen unieke manier ontwikkelen. Zo
kan elk kind stralen.
Kennis en emotie in balans
Op onze school vinden we goed onderwijs belangrijk, maar het draait niet alleen om cijfers en letters. Kinderen
ontwikkelen zich ook emotioneel en sociaal. Aan de hand van thema’s kun je ontdekkend leren en je zintuigen
stimuleren. Dankzij een dagelijks moment van bewuste aandacht voor het hier en nu – een ‘mindful momentje’ –
kun je je beter focussen en kom je in contact met je eigen emoties. Daardoor maak je makkelijker vrienden, voel je
mee met anderen, motiveer je jezelf en lach je om jezelf.
Leerlingen zelf aan het roer
We willen dat leerlingen zelf (pro)actief keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen, kansen benutten en
problemen oplossen. Daarvoor is het belangrijk dat je jezelf goed kent. Want met een reëel zelfbeeld is het
makkelijker om jezelf te accepteren en te verbeteren. Tijdens kindgesprekken leren we ze evalueren, reflecteren,
feedback geven en ontvangen. Daarmee kan elke leerling zelf aan het roer staan.
Leren in de 21ste eeuw
In de maatschappij van nu draait het om samenwerken, kritisch en creatief denken. Ook zijn kennis van techniek en
ict steeds belangrijker. Met deze vaardigheden bereiden we kinderen goed voor op de toekomst. We maken ze
hiermee bekend én we maken ze bewust van de manier waarop ze leren. We bieden een leeromgeving die past bij
deze tijd. Een omgeving die kinderen inspireert en prikkelt om iets te onderzoeken. Zo maken we leren uitdagend en
betekenisvol.
Samen maken wij het verschil
Tijdens hun schooltijd groeien kinderen naar volwassenheid. Maar leren en groeien lukt pas écht als we daar samen
onze schouders onder zetten: leerlingen, team en zeker ook ouders. We stimuleren interactie, we inspireren elkaar
en delen ervaringen. Met samenwerking en onderlinge saamhorigheid maken we op Basisschool Op de 10 Bunder
het verschil.
Aanvullend zie opmerking veld hieronder:

De school biedt een gestructureerde lespopbouw volgens het directe instructiemodel en werkt tijdens de
cursorische vakken aan de hand van de 3 aanpak. De school werkt handelings- en opbrengstgericht. De wereld
oriënteerde vakken worden geïntegreerd aangeboden.
De school zorgt voor een veilig groepsklimaat met voldoende aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
gekoppeld aan Mindfulness. De school hecht waarde aan het samen vieren, samen een groep/school vormen.
School wordt in toenemende mate geconfronteerd met nieuwkomers. Niet-Nederlandssprekende jonge leerlingen
worden aangenomen in de groepen 1-2. Bij oudere leerlingen wordt gekeken of school tegemoet kan komen aan de
onderwijsbehoeften. Wij zijn niet ingericht voor de eerste opvang, er is geen taalklas.
Wij bieden geen individueel onderwijs. Individuele begeleiding of aansturing is beperkt mogelijk, bijvoorbeeld bij een
afbuigende leerlijn voor één vakgebied.
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Beschrijving splitsing groepen: In de basis hebben
we (schooljaar 2020-2021) 7 groepen, vanaf groep
5 heterogeen.
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Iedere klas beschikt over een smartboard/touchscreen, 3 PC's, 1 Ipad.
Schoolbreed: 40 chromebooks, CITO LOVS: groep 3-8
Speelplezier volgsysteem: groep 1-2. Scoll: 1-8. Met sprongen vooruit: 1-4
Thematisch werken en mindfulness schoolbreed. DIM groep 3-8 en werken
vanuit 2 aanpakken groep 1-8. Ondersteuningsmomenten binnen en buiten
de groep. Veelal combinatiegroepen, waar mogelijk gesplitst.
Gebouw sinds 2013 in gebruik genomen. Is op dit moment te klein,
waardoor er geen extra voorzieningen mogelijk zijn. Gebouw heeft geen
trap. Naast gebouw is een natuurpark, wordt gebruikt voor buitenlessen.
NT2 aanbod: Nieuwkomers die jong instromen kunnen we bedienen,
middels Mondeling Nederlands Nieuw en taalbad Speelplezier. Inzet
vrijwilliger en monitoring door Interkomschil. Oudere leerlingen niet.

